
REGLEMENT 
ZEEPKISTENRACE

BUZZ FESTIVAL - zaterdag 12 oktober 2019

1. ALGEMEEN 

De Leuvense Bibliobus mag 30 kaarsjes uitblazen en dat vieren we op 12 oktober met het Buzz Festival! Tijdens 
het festival organiseert de Bib Leuven op het Ladeuzeplein een zeepkistenrace met als thema leesplezier, 
boeken en bibliobussen. Tegelijkertijd zijn er heel wat andere leuke activiteiten gepland, kijk hiervoor op
leuven.bibliotheek.be. In dit reglement vind je de voorwaarden om deel te nemen.

Er worden maximum 20 teams toegelaten. 

Een deelnemend team bestaat maximaal uit 5 deelnemers, waarvan minstens één deelnemer meerderjarig is. 
Je kan deelnemen vanaf 6 jaar.
 
2. INSCHRIJVEN 

Inschrijven kan tot en met zondag 22 september 2019 via leuven.bibliotheek.be. Per team is er één 
contactpersoon. 

We vragen 5 euro per team (voor de verzekering). 

Als je je inschrijft, ga je akkoord met het reglement. 

Het inschrijvingsgeld betaal je ter plaatse bij het aanmelden van het team. 

Ben je minderjarig en wil je graag deelnemen? Leuk! Zorg dan wel dat je een schriftelijke toelating van je ouder 
of voogd hebt. 

Eens ingeschreven, ontvangt de contactpersoon van het team via mail nog bijkomende info wat betreft de 
praktische organisatie (bv. laden en lossen van de zeepkisten, circulatie, verkeer, parking, ….). 
 
3. TECHNISCHE VEREISTEN
 
De aankleding van de zeepkist en/of de piloot moet(en) gelinkt kunnen worden aan boeken en/of bibliobussen.
Laat je fantasie hierin de vrije loop gaan (bv. zeepkist in het thema van een bepaald personage, boeken als
bekleding van de zeepkist, een monster dat boeken verslindt, ….)

De zeepkist moet een zelfgemaakt voertuig zijn. Het mag dus geen ‘kant en klaar’ voertuig zijn zoals
bijvoorbeeld een wandelwagen, bolderkar, winkelwagen, gocart of (lig)fiets. Wel mogen onderdelen van de
genoemde voertuigen gebruikt worden als basis voor de bouw van de zeepkist.

De zeepkist moet ten minste over drie wielen beschikken die constant de grond raken.

WANNEER?
Zaterdag 12 oktober 2019
Keuring van de zeepkisten tussen 12.30 en 14.00 uur
Start zeepkistenrace: 15.00 uur
Prijsuitreiking: 16.30 uur

WAAR?
Ladeuzeplein Leuven
De lengte van het parcours is +/- 100 meter, 
inclusief hindernissen.



De zeepkist moet voorzien zijn van een degelijke stuurinrichting die veilig en stabiel bedienbaar is door de
chauffeur.

De zeepkist mag niet aangedreven worden (geen pedalen, motoren, ….).

De zeepkist moet over een remsysteem beschikken dat niet enkel de snelheid van het voertuig vermindert,
maar de zeepkist ook tot stilstand kan brengen.

De zeepkist mag geen uitstekende en losse elementen hebben die een gevaar vormen voor de deelnemers, de
leden van de organisatie of de toeschouwers.

De zeepkist is maximaal 3 meter lang, 1,5 meter breed en 2 meter hoog.

Elke zeepkist wordt beschouwd als één geheel. Het onderling verwisselen van het chassis of andere onderdelen
is niet toegestaan. Defecte onderdelen mogen vervangen worden.

Het is verboden om tijdens de race ballast te verwijderen uit de zeepkist.

Het is toegelaten om speciale effecten te monteren op de kist of door de inzittende deelnemers van de
zeepkist te laten gebruiken. Deze effecten mogen evenwel geen extra aandrijving geven of van pyrotechnische
aard zijn. Deze effecten mogen op geen enkele wijze de veiligheid van de deelnemers, de toeschouwers of de
leden van de organisatie in gedrang brengen. 
 
4. AANSPRAKELIJKHEID EN VEILIGHEID

Ieder teamlid is ervoor verantwoordelijk dat de zeepkist veilig de finish bereikt. Voor onvoorziene 
omstandigheden sluit de stad Leuven een ongevallenverzekering af.

De zeepkist mag geen gevaar vormen voor de deelnemers, de toeschouwers en de organisatie van de 
zeepkistenrace. Alle inzittenden van de zeepkist zijn verplicht om tijdens de race beschermende kledij te 
dragen: lange broek, lange mouwen, gesloten schoeisel, handschoenen en een passende helm (fiets-, skate-, 
integraalhelm). Knie, - elleboog- en polsbeschermers zijn sterk aanbevolen. Ook de andere teamleden voorzien 
beschermende kledij. 
 
Het is ten strengste verboden om deel te nemen aan de race onder invloed van alcohol, verdovende 
middelen of andere drugs. Overtreed je deze regel? Dan kan de organisatie je uit de race halen of het team 
diskwalificeren.

5. WEDSTRIJDREGLEMENT
 
> VOORAF 

De zeepkisten worden vóór de start van de race gekeurd door de organisatie tussen 12.30 en 14.00 uur. Teams 
die hun zeepkist niet laten keuren, verliezen hun startrecht.

Na een geslaagde keuring krijgen de deelnemers een nummer dat goed zichtbaar op de voorkant van de
zeepkist moet bevestigd worden. Voorzie hiervoor voldoende plaats op de zeepkist (20x30cm).

Indien de organisatie voor of tijdens de race vaststelt dat de zeepkist niet (meer) voldoet aan de vereisten,
heeft zij het recht om de zeepkist uit de wedstrijd te halen.

Na de keuring stal je de zeepkist op de daarvoor voorziene plaats op het Ladeuzeplein.



> TIJDENS 
 
Ten laatste 5 minuten voor jouw startuur sta je klaar met de zeepkist en het voltallige team in de startzone.

Er wordt slechts één zeepkist per racebeurt op het parcours toegelaten.

Je start na het startsein.

In de zeepkist mogen maximaal 2 teamleden zitten, waarvan slechts één chauffeur. Alleen de chauffeur mag
sturen en remmen. De andere teamleden mogen helpen bij de lancering van de zeepkist en het maken van
snelheid tot 5 meter voor de finishlijn. De tijd wordt pas stopgezet wanneer de bel wordt geluid door een van
de inzittenden van de zeepkist.

Afhankelijk van het aantal deelnemende zeepkisten zal het parcours meerdere malen gereden worden. De
beste eindtijd wordt gebruikt in de classificatie.

7. HET BEPALEN VAN DE WINNAAR EN DE PRIJZEN

Er zijn 4 prijzen:

    Prijs voor de snelste zeepkist*: 10 jaar gratis 
bibliotheeklidmaatschap voor alle teamleden 
(voor jongeren onder de 18 jaar begint deze 
prijs vanaf hun 18e verjaardag).

    Prijs voor de derde snelste zeepkist: een 
ticket voor een CinemaZed-voorstelling naar 
keuze voor alle teamleden.

    Prijs voor de tweede snelste zeepkist: twee 
duo-vouchers voor Rode Hond voor alle 
teamleden.

    Prijs voor de origineelste zeepkist**: Een 
boekenbon ter waarde van €250 + een meet & 
greet achter de schermen van de bibliotheek.

Alle winnaars zullen tevens als eregast worden uitgenodigd tijdens het (her)openingsfeest van de
hoofdbibliotheek. Meer info volgt later.

* over de vaststelling van de geregistreerde racetijden door de jury is geen discussie mogelijk. Hun beslissing
is niet aanvechtbaar.

** vóór en tijdens de wedstrijd zullen de zeepkisten tentoongesteld worden op het Ladeuzeplein. Een
onafhankelijke, professionele en eerlijke publieksjury beslist wie de originaliteitsprijs ontvangt.

8. NA AFLOOP

Alle racewagens moeten door de teams zelf terug meegenomen worden.
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start!
We zien elkaar
hopelijk aan de


